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        Art. 244.  Os adicionais por tempo de 
serviço, já concedidos aos servidores abrangidos 
por esta Lei, ficam transformados em anuênio. 

        Art. 245.  A licença especial disciplinada 
pelo art. 116 da Lei nº 1.711, de 1952, ou por 
outro diploma legal, fica transformada em licença-
prêmio por assiduidade, na forma prevista nos 
arts. 87 a 90. 

        Art. 247.  Para efeito do disposto no Título 
VI desta Lei, haverá ajuste de contas com a 
Previdência Social, correspondente ao período 
de contribuição por parte dos servidores 
celetistas abrangidos pelo art. 243. (Redação 
dada pela Lei nº 8.162, de 8.1.91)  

        Art. 248.  As pensões estatutárias, 
concedidas até a vigência desta Lei, passam a 
ser mantidas pelo órgão ou entidade de origem 
do servidor. 

        Art. 249.  Até a edição da lei prevista no 
§ 1o do art. 231, os servidores abrangidos por 
esta Lei contribuirão na forma e nos percentuais 
atualmente estabelecidos para o servidor civil da 
União conforme regulamento próprio. 

        Art. 250. O servidor que já tiver satisfeito ou 
vier a satisfazer, dentro de 1 (um) ano, as 
condições necessárias para a aposentadoria nos 
termos do inciso II do art. 184 do antigo Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União, Lei n° 
1.711, de 28 de outubro de 1952, aposentar-se-á 
com a vantagem prevista naquele 
dispositivo.      (Mantido pelo Congresso 
Nacional) 

        Art. 252.  Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, com efeitos financeiros a partir 
do primeiro dia do mês subseqüente. 

        Art. 253.  Ficam revogadas a Lei nº 1.711, 
de 28 de outubro de 1952, e respectiva legislação 
complementar, bem como as demais disposições 
em contrário. 

Brasília, 11 de dezembro de 1990; 169o da 
Independência e 102o da República. 

FERNANDO COLLOR 
Jarbas Passarinho 

 

 

 

Exercícios para fixação 

1) O servidor público, no exercício de suas 

funções, está sujeito a deveres, cujo exercício 

irregular acarreta responsabilização, 

nos termos do que dispõe a Lei nº  8112/90. 

No mesmo sentido, está sujeito às cominações 

impostas pela Lei de 

Improbidade Administrativa, para o caso de 

tipificação de condutas descritas naquele 

diploma legal. A análise sistemática dessas 

normas enseja a: 

 

 a) conclusão de que as sanções aplicadas 

em decorrência das condutas tipificadas na Lei 

de Improbidade absorvem as infrações descritas 

na Lei nº  8.112/90, porque são mais graves, 

embora de natureza distinta. 

 b) prejudicialidade das penalidades impostas 

no campo administrativo, que devem ser 

apreciadas e decididas, primeiramente àquelas 

decorrentes de atos de improbidade, para que as 

cominações desses decorrentes possam ser 

atenuadas pelas condenações já estabelecidas 

na outra esfera. 

 c) absorção dos aspectos funcionais das 

condutas ímprobas pelos tipos descritos na Lei nº 

 8.112/90, cabendo ao processo de improbidade 

a tramitação para imposição de sanções de 

ordem civil e criminal. 

 d) independência do processamento das 

infrações nas duas esferas, inclusive no que 

concerne à tipificação e sancionamento, que 

podem coexistir e ser cumuladas. 

 e) absorção pelos delitos previstos na 

legislação criminal, em razão de sua natureza 

mais gravosa, sendo que as infrações residuais 

podem ser tipificadas como ato de improbidade, 

mas não mais como infrações administrativas 

puras e simples, em razão da natureza acessória 

destas. 

 

2) Considere as assertivas abaixo sobre o 

Provimento, Vacância, Remoção, 

Redistribuição e Substituição, nos termos da 

Lei no 8112/1990.  

 

I. As universidades e instituições de pesquisa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1711.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8162.htm#art247
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8162.htm#art247
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1711.htm#art184ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1711.htm#art184ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1711.htm#art184ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112compilado.htm#mantida
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112compilado.htm#mantida
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1711.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1711.htm
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Art. 154 Lei 8.112/90: Os autos da sindicância integrarão o 
processo disciplinar, como peça informativa da instrução. 

§ Único: Na hipótese de o relatório da sindicância concluir 
que a infração está capitulada como ilícito penal, a 
autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao 
Ministério Público, independentemente da imediata 
instauração do processo disciplinar. 

e) ERRADA. Art. 160, § Único Lei 8.112/90: O incidente de 
sanidade mental será processado em auto apartado e 
apenso ao processo principal, após a expedição do laudo 
pericial. 

 

5 - a) ERRADA. O Presidente do Tribunal Federal em 
questão é autoridade superior (mencionada no inciso I). 

Art. 141 Lei 8.112/90: As penalidades disciplinares serão 
aplicadas: 

II - pelas autoridades administrativas de hierarquia 
imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso 
anterior quando se tratar de suspensão superior a 30 (trinta) 
dias; 

 b) ERRADA. Existe um escalonamento das autoridades 
competentes à aplicação da punição de suspensão a 
depender da duração da penalidade. A assertiva erra ao 
afirmar que é privativa, ou seja, exclusiva a competência do 
Ministro de Estado de aplicar a suspensão qualquer que seja 
o prazo, pois a suspensão de até 30 dias pode ser aplicada 
pelo chefe da repartição (vide art. 141, inciso III da Lei 
8.112/90). 

Art. 141 Lei 8.112/90: As penalidades disciplinares serão 
aplicadas: 

II - pelas autoridades administrativas de hierarquia 
imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso 
anterior quando se tratar de suspensão superior a 30 (trinta) 
dias; 

III - pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma 
dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de 
advertência ou de suspensão de até 30 (trinta) dias; 

 c) ERRADA. O Ministro de Estado não está neste rol, 
enquanto o Presidente do Tribunal está. 

Art. 141 Lei 8.112/90: As penalidades disciplinares serão 
aplicadas: 

I - pelo Presidente da República, pelos Presidentes das 
Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo 
Procurador-Geral da República, quando se tratar de 
demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade 
de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou 
entidade; 

 d) CERTA. Art. 141 Lei 8.112/90: As penalidades 
disciplinares serão aplicadas: 

I - pelo Presidente da República, pelos Presidentes das 
Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo 
Procurador-Geral da República, quando se tratar de 
demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade 
de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou 
entidade; 

 e) ERRADA. A cassação de aposentadoria e a suspensão 
por prazo superior a 30 dias estão previstas em incisos 
distintos, portanto, as autoridades competentes também 

serão diferentes. Enquanto a cassação de aposentadoria 
que é de competência privativa do Presidente de Tribunal 
Federal, Ministro de Estado não pode fazê-la. Quanto a 
suspensão por prazo superior a 30 dias, pode tanto o 
Presidente de Tribunal Federal, quanto o Ministro de Estado 
aplicá-la. 

Art. 141 Lei 8.112/90: As penalidades disciplinares serão 
aplicadas: 

I - pelo Presidente da República, pelos Presidentes das 
Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo 
Procurador-Geral da República, quando se tratar de 
demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade 
de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou 
entidade; 

II - pelas autoridades administrativas de hierarquia 
imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso 
anterior quando se tratar de suspensão superior a 30 (trinta) 
dias; 

Faça suas anotações 
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miSSão: “Garantir a legitimidade do processo eleitoral” 

viSão: “Consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à 

efetividade, 

transparência e segurança” 

valoreS: “Ética, Transparência, Comprometimento, Acessibilidade, Modernidade e 

Responsabilidade  Social” 
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Combater a corrupção 

e a improbidade 
administrativa 

Promover a  celeridade 

e produtividade na 
prestação  jurisdicional 

Fortalecer a 

segurança do 
processo eleitoral 

Garantir os direitos de 

cidadania 

Melhorar a gestão de 

pessoas 

Aperfeiçoar a gestão 

de custos 

Instituir a governança 

judiciária 

Melhorar a 

infraestrutura e 
governança de TIC 
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Noções de Direito Administrativo 

Princípios básicos 

 

O estudo da Administração Pública em 

geral, compreendendo a sua estrutura e as suas 

atividades, deve partir do conceito de Estado, 

sobre o qual repousa toda a concepção moderna 

de organização e funcionamento dos serviços 

públicos a serem prestados aos administrados. 
O Estado é pessoa jurídica territorial 

soberana, formada pelos elementos povo, 
território e governo soberano. Esses três 
elementos são indissociáveis e indispensáveis 
para a noção de um Estado independente: o 
povo, em um dado território, organizado segundo 
sua livre e soberana vontade.  

Estabelece a Constituição de 1988 que a 
organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, os 
estados-membros, o Distrito Federal e os 
municípios, todos dotados de autonomia política 
(art. 18). 

Os entes federados - a União, os estados-
membros, o Distrito Federal e os municípios - são 
pessoas jurídicas de direito público, nos termos 
do Código Civil (art. 41). 

O Estado federado tem como 
característica a “descentralização política”, 
marcada pela convivência, em um mesmo 
território, de diferentes entidades políticas 
autônomas, distribuídas regionalmente (no Brasil, 
por exemplo, temos a coexistência, no mesmo 
território, de esferas políticas distintas e 
autônomas - a União, os estados, o Distrito 
Federal e os municípios). 

A Constituição Federal de 1988 adotou 
como forma de Estado o federado, integrado por 
diferentes centros de poder político. Assim, temos 
um poder político central (União), poderes 
políticos regionais (estados) e poderes políticos 
locais (municípios), além do Distrito Federal, que, 
em virtude da vedação constitucional à sua 
divisão em municípios, acumula os poderes 
regionais e locais (CF, art. 32, § 10). No Brasil, a 
forma federativa de Estado constitui cláusula 
pétrea, insuscetível de abolição por meio de 
reforma constitucional (CF, art. 60, § 40, I). 

Em suma, o Direito Administrativo é o 
ramo do direito que cuida da função 
administrativa do Estado, isto é, de toda atividade 
desenvolvida pelo Estado, seja de forma típica ou 
de forma atípica, visando os interesses da 
coletividade.  

 
 
 
 
 

 
Ato Administrativo 

 
Conceito 

 
É toda manifestação unilateral de vontade 

da Administração Pública que, agindo nessa 
qualidade tenha por fim imediato adquirir, 
resguardar, transferir, modificar, extinguir e 
declarar direitos, ou impor obrigações aos 
administrados ou a si. 

 
Requisitos do ato administrativo 

Constituem a sua infraestrutura. Também 
chamados de elementos essenciais à formação 
do ato administrativo. São eles: Competência, 
Finalidade, Forma, Motivo, Objeto. Para se 
recordar com mais facilidade, forme o mnemônico 
COM FI FOR M OB  

Competência: É o poder atribuído ao 
agente (aquele que pratica o ato) para o 
desempenho específico de suas funções. 
Quando se fala de abuso de poder, observa-se 
que uma de suas espécies, o excesso de poder, 
ocorre quando o agente público excede os limites 
de sua competência. 

Finalidade: É o objetivo de interesse 
público a atingir. A finalidade do ato é aquela que 
a lei indica explícita ou implicitamente. Os atos 
serão nulos quando satisfizerem pretensões 
descoincidentes do interesse público. Quando se 
fala de abuso de poder, observa-se que a 
alteração da finalidade caracteriza desvio de 
poder, conhecido também como desvio de 
finalidade. 

Forma: É o revestimento exteriorizador do 
ato. Enquanto a vontade dos particulares pode 
manifestar-se livremente, a Administração exige 
forma legal. A forma normal é a escrita. 
Excepcionalmente existem as formas verbais, 
que se caracterizam por instruções momentâneas 
de um superior hierárquico e sinais 
convencionais, que são as sinalizações de 
trânsito. 

Motivo: É a situação de fato ou de direito 
que determina ou autoriza a realização do ato 
administrativo. Pode vir expresso em lei ou pode 
ser deixado ao critério do administrador. 
Exemplo: Dispensa de um servidor ocupante de 
cargo em comissão. A CF/88, diz que o cargo em 
comissão é aquele declaro em lei de livre 
nomeação e exoneração, portanto, não há 
necessidade de motivação do ato exoneratório. 

Objeto: É o conteúdo do ato. Todo ato 
administrativo produz um efeito jurídico, ou seja, 
tem por objeto a criação, modificação ou 
comprovação de situações concernentes a 
pessoas, coisas ou atividades sujeitas á ação do 
poder público. Exemplo: No ato de demissão do 


